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وزارة الداخليــة
قــرار وزاري
رقــم 2022/44
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية
ا�ستنادا �إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية ال�صادرة بالقرار الديواين رقم ،2012/15
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
تلغى الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية امل�شار �إليها ،كما يلغــى كــل مــا يخالــف
الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 26 :من رجــــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق 28 :من فبرايــــــــــر ٢٠٢٢م
حمود بن فـي�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية
الـفـ�صــل الأول
تعـريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون املجال�س البلدية امل�شار �إليه ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - 1الـــــوزارة:
وزارة الداخلية.
 - 2القانــــون:
قانون املجال�س البلدية.
املــادة ( ) 2
ي�صدر الوزير قرارا بت�سمية �أع�ضاء املجل�س ب�صفاتهم الوظيفـية للأع�ضاء املعينني ممثلي
اجلهات احلكومية ،وب�أ�سماء الأع�ضاء املنتخبني و�أهل امل�شورة والر�أي.
الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صات الرئي�س ونائبه و�أمني ال�سر
املــادة ( ) 3
مع عدم الإخالل باخت�صا�صات الرئي�س املن�صو�ص عليها فـي القانون يتولى الرئي�س الآتي:
 - 1الإ�شراف على �ش�ؤون املجل�س وما ميار�سه من اخت�صا�صات.
 - 2دعوة املجل�س لالنعقاد.
 - 3اعتماد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س.
 - 4رئا�سة و�إدارة اجتماعات املجل�س ،مبا فـي ذلك افتتاح اجلل�سات ،و�إعالن انتهائها،
وال�سماح للع�ضو بالتحدث فـي حدود املو�ضوع املطروح ،وت�أجيل �أي مو�ضوع يتطلب ذلك.
 - 5اعتماد حما�ضر اجتماعات املجل�س ،ورفعها للوزير التخاذ ما يراه منا�سبا.
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 - 6الإ�شراف على تنفـيذ ما انتهى �إليه املجل�س فـي حما�ضر اجتماعاته.
 - 7التن�سيق مع اجلهات احلكومية لتمكني املجل�س من ممار�سة اخت�صا�صاته.
� - 8إر�سال وتلقي املرا�سالت املوجهة �إلى املجل�س وما يحال �أو يرد �إليه من مو�ضوعات،
والرد عليها فـي �ضوء ما يراه منا�سبا ويتخذه املجل�س ب�ش�أنها.
� - 9أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاته يكلف بها من قبل الوزير.
املــادة ( ) 4
يخت�ص نائب الرئي�س بالآتي:
 - 1القيام باخت�صا�صات الرئي�س املحددة فـي هذه الالئحة عند غيابه.
 - 2معاونة الرئي�س فـي متابعة تنفـيذ ما انتهى �إليه املجل�س فـي حما�ضر اجتماعاته.
 - 3معاونة الرئي�س فـي الإ�شراف على جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة ،وعلى ح�سن
�سري �أعمالها.
� - 4أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاته يكلف بها من قبل الرئي�س.
املــادة ( ) 5
يخت�ص �أمني ال�سر بالآتي:
 - 1عــر�ض املرا�س ــالت ال ــواردة �إل ــى املجل ــ�س عل ــى الرئيــ�س للتوجيه ب�ش�أنها ،و�إعداد
ما يلزم من ردود.
� - 2إعداد جداول �أعمال اجتماعات املجل�س ،وعر�ضها على الرئي�س.
 - 3توجيه الدعوة الجتماعات املجل�س كتابة �إلى جميع الأع�ضاء ومن يراه املجل�س
من املخت�صني فـي �سبيل ممار�سة اخت�صا�صاته� ،أو دعوتهم ب�أي و�سيلة �أخرى
يعتمدهـ ــا الوزي ــر ،وذلك قب ــل موع ــد االجتم ــاع ب ـ ـ ( )5خم�س ــة �أي ــام عل ــى الأق ــل،
�أو ب ـ ـ ( )2يومني على الأقل فـي حالة اال�ستعجال بعد موافقة الرئي�س ،على �أن
يرفق بالدعوة جدول �أعمال االجتماع.
� - 4إعداد حما�ضر االجتماعات وعر�ضها على املجل�س للم�صادقة واعتمادها من الرئي�س،
و�إعداد املرا�سالت اخلا�صة بها.
 - 5متابعة تنفـيذ ما انتهى �إليه املجل�س فـي حما�ضر اجتماعاته ،مع اجلهات املخت�صة.
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 - 6توفـري الوثائق والبيانات واملعلومات التي تتطلبها �أعمال املجل�س وجلانه.
� - 7إعداد التقارير املتعلقة ب�أعمال واخت�صا�صات املجل�س ،وعر�ضها على الرئي�س.
 - 8تلقي االقرتاحات وال�شكاوى ،وعر�ضها على الرئي�س للتوجيه ب�ش�أنها �أو �إحالتها
�إلى جلنة ال�ش�ؤون القانونية باملجل�س للنظر فـي مدى توافقها مع اخت�صا�صات
املجل�س.
 - 9تنظيم امللفات واملرا�سالت اخلا�صة باملجل�س ،وحفظها.
 - 10متابعة الإجراءات الإدارية واملالية املتعلقة باملجل�س و�ش�ؤون �أع�ضائه.
� - 11أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاته يكلف بها من قبل الرئي�س.
الف�صــل الثالــث
نظــام العمــل فـي املجلــ�س
املــادة ( ) 6
يعقد املجل�س  -بدعوة من الوزير � -أول اجتماع له فـي جل�سة غري اعتيادية ,وذلك لأداء
ق�سم اليمني املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )14من القانون ،وانتخاب نائب الرئي�س ،وت�شكيل
جلان املجل�س الدائمة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 7
يعلن الرئي�س فتح باب الرت�شح ملن�صب نائب الرئي�س مــن بني الأع�ضــاء املنتخــبني وفــق
النموذج املعد لذلك من قبل الوزارة.
املــادة ( ) 8
ي�شكل الرئي�س جلنة النتخاب نائب الرئي�س برئا�سة الع�ضو الأكرب �سنا مــن �أهل امل�شــورة
والر�أي ،وع�ضو من اجلهات احلكومية املمثلة فـي املجل�س ،و�أمني ال�سر.
املــادة ( ) 9
يكون انتخاب نائب الرئي�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر وفقا للآلية التي حتددها الوزارة،
وب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين.
وفـي حالة عدم حتقق الأغلبية املطلوبة ،يقوم رئي�س جلنة االنتخاب ب�إجراء جولــة ثانيــة
بني احلا�صلني على املركزين الأول والثاين ،وتثبيت احلا�صل على الأكرث �أ�صواتــا نائــبا
للرئي�س ،وفـي حال ت�ساوي عدد الأ�صوات جترى القرعة بينهما.
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املــادة ( ) 10
تكون مدة انعقاد املجل�س �سنويا ( )10ع�شرة �أ�شهر فـي ال�سنة ،تبد�أ بانعقاد �أول اجتماع له
فـي جل�سة اعتيادية بدعوة من الرئي�س.
املــادة ( ) 11
يعق ــد املجل ــ�س جل�ســة اعتيادية مرة على الأقل كل �شهر ،ويجوز للرئي�س �أن يدعو املجل�س
�إلى جل�سة غري اعتيادية كلما ر�أى �ضرورة لذلك� ،أو بناء على طلب من ثلثي �أع�ضاء املجل�س،
وال ينظر املجل�س فـي هذه اجلل�سة �إال املو�ضوعات التي دعي للنظر فـيها.
املــادة ( ) 12
يجب على الرئي�س دعوة املجل�س �إلى جل�سة غيــر اعتياديــة فــور خلــو من�صب نائب الرئي�س
النتخ ــاب مــن يحــل حملــه ،وذلك وفقــا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة،
على �أن يخطر الوزير بذلك.
املــادة ( ) 13
تكون اجتماعات املجل�س �صحيحة بح�ضور الرئي�س �أو نائبه و�أغلبية �أع�ضائه ،ف�إذا مل يكتمل
الن�صاب القانوين ي�ؤجل االجتماع �إلى موعد �آخر يحدده الرئي�س.
املــادة ( ) 14
يكون الت�صويت علنيا فـي املو�ضوعات املعرو�ضة على املجل�س ،ما مل ير �أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين �إجراء الت�صويت �سرا.
املــادة ( ) 15
يكون الت�صويت على املو�ضوعات املعرو�ضة على املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
املــادة ( ) 16
يحق لكل ع�ضو �إبداء حتفظه ب�ش�أن �أي مو�ضوع مطروح للت�صويت ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر
اجتماع املجل�س.
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املــادة ( ) 17
يجوز لكل ع�ضو ح�ضر االجتماع �أن يطلب عند امل�صادقة على حم�ضر االجتماع ال�سابق
�إجراء ما يراه من تعديل� ،شريطة موافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،على �أن يثبت ذلك
فـي حم�ضر االجتماع الذي �صدر فـيه ،ويعدل مبقت�ضاه املح�ضر ال�سابق ،وال يجوز �إجراء
�أي تعديل بعد امل�صادقة عليه ،ويوقع عليه �أمني ال�سر ويعتمده الرئي�س.
املــادة ( ) 18
يجوز لكل ع�ضو تقدمي اقرتاحاته املتعلقة باخت�صا�صات املجل�س كتابة خالل ( )3ثالثة
�أي ــام من تاري ــخ ت�سل ــم ج ــدول �أعــمال اجتم ــاع املجلــ�س ،وت�سلم �إلى �أمني ال�سر لعر�ضها
على الرئي�س قبل �إدراجها فـي جدول �أعمال االجتماع.
املــادة ( ) 19
يجوز للمجل�س بناء على طلب الرئي�س �أو �أحد الأع�ضاء قبل مناق�شة مو�ضوع ما �أو بعده
ت�أجيل البت فـيه �إلى اجتماع �آخر ال�ستيفاء بع�ض البيانات �أو بحثه من قبل اللجنة املخت�صة.
املــادة ( ) 20
يجوز للرئي�س ت�أجيل اجتماع املجل�س ملدة ال تزيد على �ساعة واحدة �إذا اقت�ضت ال�ضرورة
ذلك ،و�إذا ا�ستمر �سبب الت�أجيل �أكرث من �ساعة واحدة �أجله �إلى يوم �آخر يراه منا�سبا.
املــادة ( ) 21
يج ــب عل ــى املخت�ص ــني ف ــي اجلهـ ـ ــات املت�صل عمله ــا باجلوان ــب اخلدمي ـ ـ ــة �أو التنمويـ ــة
فـي املحافظة �أو غريهم من ذوي اخلربة والكفاءة مغادرة االجتماع فور االنتهاء من مناق�شة
املو�ضوعات التي متت اال�ستعانة بهم من �أجلها ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود فـيما ينتهي
�إليه املجل�س فـي اجتماعاته.
املــادة ( ) 22
تعتب ــر تقاري ــر املجل ــ�س وحما�ضر اجتماعاته �سرية ال يجوز لغري املعنيني االطالع عليها،
�أو تداولها� ،أو ن�شرها ب�أي و�سيلة كانت �إال ب�إذن من الرئي�س.
املــادة ( ) 23
ال يجوز �إعادة عر�ض ما انتهى �إليه املجل�س فـي حما�ضر اجتماعاته �إال بعد مرور (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ عر�ضه ،ما مل يطلب الوزير �إعادة عر�ضه.
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املــادة ( ) 24
تكون �إجازة املجل�س ال�سنوية ملدة (� )2شهرين ،ي�صدر ب�ش�أنها قرار من الوزير وفقا لظروف
العمل.
الف�صــل الرابــع
ال�شــ�ؤون الإداريــة واملاليــة للمجلــ�س
املــادة ( ) 25
تدرج نفقات املجل�س  -مبا فـي ذلك مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س املنتخبني و�أهل امل�شورة والر�أي -
�ضمن ميزانية الوزارة.
املــادة ( ) 26
ت�صرف لأع�ضاء املجل�س املنتخبني و�أهل امل�شورة والر�أي ( )% 25خم�سة وع�شرون فـي املائة
من املكاف�أة املقررة فـي نهاية كل ( )3ثالثة �أ�شهر.
وفـي حالة غياب ع�ضو املجل�س عن �أحد االجتماعات بدون عذر مقبول تخ�صم ن�سبة ()%5
خم�سة فـي املائة من املكاف�أة املقررة فـي نهاية كل ( )3ثالثة �أ�شهر ،على �أن يتم �إرجاع املبلغ
املخ�صوم �إلى ميزانية الوزارة.
املــادة ( ) 27
مينح الأع�ضاء املنتخبون �أو �أهل امل�شورة والر�أي بدل �سفر فـي املهمــات الر�سمــية خــارج
�سلطنة عمان ،وي�صدر بتحديد قيمته و�آلية �صرفه قرار من الوزير ،بعد موافقة وزارة املالية.
الف�صــل اخلامــ�س
جلــان املجلــ�س الدائمــة وامل�ؤقتــة
املــادة ( ) 28
ي�شكل املجل�س (� )4أربع جلان دائمة من بني �أع�ضائه على النحو الآتي:
 - 1جلنة ال�ش�ؤون القانونية.
 - 2جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 - 3جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية.
 - 4جلنة تطوير وتنمية املحافظة.
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ويجب �أن ت�ضم كل جلنة رئي�سا ونائبا للرئي�س يختارهما الرئي�س من ذوي التخ�ص�ص
واخلربة فـي جمال عملها ،ويحل نائب رئي�س اللجنة حمل رئي�سها عند غيابه �أو وجود
مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته ،على �أن يتم �إثبات هذا الت�شكيل فـي حم�ضر اجتماع
املجل�س ،ويختار الرئي�س مقررا لكل جلنة من بني موظفـي املحافظة.
املــادة ( ) 29
تتولى جلنة ال�ش�ؤون القانونية درا�سة و�إبداء الر�أي فـي املو�ضوعات املعرو�ضة عليها ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي:
 - 1درا�سة التو�صيات و�إبداء املقرتحات فـي اللوائح والقرارات ذات ال�صلة باخت�صا�صات
املجل�س.
 - 2النظر فـي مدى توافق املوا�ضيع املحالة �إلى املجل�س مع اخت�صا�صاته قبل �إدراجها
فـي جدول �أعمال اجتماع املجل�س.
 - 3درا�سة اجلوانب القانونية فـي املوا�ضيع التي حتال من اللجان الأخرى.
 - 4درا�سة االقرتاحات وال�شكاوى املعرو�ضة عليها.
� - 5أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاتها تكلف بها من قبل املجل�س �أو الرئي�س.
املــادة ( ) 30
تتولى جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية درا�سة و�إبداء الر�أي فـي املو�ضوعــات املعرو�ض ــة عليه ــا،
وب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
� - 1إبداء املقرتحات ب�ش�أن اخلدمات االجتماعية فـي املحافظة.
 - 2درا�سة الربامج التوعوية والتثقيفـية.
 - 3اقرتاح الربامج الكفـيلة مب�ساعدة الفئات امل�ستحقة واملت�ضررة.
� - 4أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاتها تكلف بها من قبل املجل�س �أو الرئي�س.
املــادة ( ) 31
تتولى جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية درا�سة و�إبداء الــر�أي ف ــي املو�ضوع ــات املعرو�ضــة
عليها ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
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 - 1اقتـ ــراح ودرا�س ــة ال�ضوابط واال�شرتاطات املتعلقة بالأن�شط ــة املرتبطــة بال�صحــة
العامة والبيئة.
 - 2اقرتاح احللول للظواهر ال�سلبية امل�ؤثرة على ال�صحة العامة والبيئة.
� - 3أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاتها تكلف بها من قبل املجل�س �أو الرئي�س.
املــادة ( ) 32
تتولى جلنة تطوير وتنمية املحافظة درا�سة و�إبداء الر�أي فـي املو�ضوعات املعرو�ضة عليها،
وب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
 - 1درا�سة و�إبداء املقرتحات فـي اجلوانب املتعلقة بتطوير وتنمية واليات املحافظة.
� - 2إعداد الدرا�سة للمواقع املقرتحة للم�شاريع فـي واليات املحافظة.
 - 3تقدمي مقرتحات خلطط التنمية.
 - 4و�ضع اخلطط ملتابعة امل�شاريع التنموية.
� - 5أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاتها تكلف بها من قبل املجل�س �أو الرئي�س.
املــادة ( ) 33
تعقد اجتماعات جلان املجل�س الدائمة بناء على دعوة من رئي�سها �أو نائبها �أو الرئي�س مرة واحدة
فـي ال�شهر على �أن ت�سبق اجتماع املجل�س مبا ال يقل عن (� )7سبعة �أيام ،وت�صدر تو�صياتها بناء
على �أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
املــادة ( ) 34
يجوز للمجل�س �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلانا م�ؤقتة� ،شريطة �أال تتداخل اخت�صا�صاتها
مع اخت�صا�صات جلان املجل�س الدائمة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،ويحدد املجل�س
مدة عمل اللجنة امل�ؤقتة واخت�صا�صاتها.
املــادة ( ) 35
يجوز للجان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة بعد موافقة الرئي�س اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا
من املخت�صني فـي اجلهات املت�صل عملها باجلوانب اخلدمية �أو التنموية فـي املحافظة،
�أو غريهم من ذوي اخلربة والكفاءة دون �أن يكون لهم �صوت معدود فـيما تنتهي �إليه هذه
اللجان فـي اجتماعاتها.
املــادة ( ) 36
يجب على جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة �إحالة ما تنتهي �إليه فـي اجتماعاتها �إلى الرئي�س,
وذلك لعر�ضها على املجل�س.
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املــادة ( ) 37
يجب على جلان املجل�س الدائمة رفع تقرير �سنوي �إلى الرئي�س يت�ضمن �أعمالها وما انتهت
�إليه فـي املوا�ضيع املحالة �إليها ،وذلك لعر�ضه على املجل�س التخاذ ما يراه ب�ش�أنها.
الف�صـــل ال�ســاد�س
حقـوق الأع�ضـاء وواجباتهـم
املــادة ( ) 38
يحق لع�ضو املجل�س الآتي:
 - 1مناق�شة �أي مو�ضوع له عالقة باخت�صا�صات املجل�س.
 - 2طل ــب �أي معلوم ــات �أو بيان ــات تتعل ــق مبو�ض ــوع معــرو�ض على املجل�س �أو جلانه
من اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،ويكون الطلب فـي هذه احلالة ب�شكل
ر�سمي من خالل املجل�س.
املــادة ( ) 39
يجوز لع�ضو املجل�س �إبداء ر�أيه فـي اجتماعات املجل�س وجلانه فـي حدود القانون و�أحكام
هذه الالئحة ،وال يجوز �أن يت�ضمن حديثه عبارات غري الئقة �أو م�سا�سا بامل�صلحة العامة.
املــادة ( ) 40
يلتزم ع�ضو املجل�س مبا ي�أتي:
 - 1ح�ضور اجتماعات املجل�س وجلانه فـي مواعيدها ،وفـي حالة تخلفه عن احل�ضور
يعر�ض �أمره على الرئي�س.
 - 2املحافظة على �سرية املعلومات التي يطلع عليها بحكم ع�ضويته.
 - 3مغادرة االجتماع عند عر�ض مو�ضوع يتعلق ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
مب�صلحة خا�صة به �أو بزوجه �أو ب�أحد �أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
 - 4عدم �إثارة �أي مو�ضوع �أثناء االجتماعات يخرج عن اخت�صا�صات املجل�س وجلانه.
 - 5عدم ا�ستغالل ع�ضويته للح�صول على منفعة �شخ�صية.
 - 6عدم مناق�شة املو�ضوعات التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س �إال من خالل املجل�س
وجلانه ووفق الإجراءات املقررة فـي �أحكام هذه الالئحة.

